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Kehysasetuksessa (ETY) N:o 315/93 on annettu vierasainesäädösten 
perusperiaatteet. 

 

EU:n asettamat enimmäismäärät seuraavissa säädöksissä: 
KOMISSION ASETUS asetus (EY) N:o 1881/2006 , annettu 19 päivänä joulukuuta 
2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien 
vahvistamisesta,  muutokset (EY) N:o 1126/2007, (EY) N:o 565/2008, (EY) N:o 
629/2008, (EU) N:o 165/2010, (EU) N:o 105/2010, (EU) N:o 165/2010 , (EU) N:o 
420/2011, (EU) N:o 835/2011, (EU) N:o 1258/2011 ja (EU) N:o 1259/2011

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 853/2004, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä, muutokset, jotka koskevat elävien simpukoiden 
terveysvaatimuksia (biotoksiineja) (EY) N:o 2074/2005, (EY) N:o 1664/2006, ja (EY) 
N:o 1244/2007
 
Vieraiden aineiden valvonta eläimistä saatavissa elintarvikkeissa MMMa 1/EEO/2007 
(komission direktiivi (96/23/EY), muutos 2008/772/EY

 
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 733/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, 
kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä 
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, muutos (EY) N:o 1048/2009
 
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, 
yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden 
tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 

 
Tullitoimipaikkojen luettelo  (2009/C 156/08)  
 

   
 NEUVOSTON ASETUS (Euratom) N:o 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta
 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista 
 enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 
 
 
  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä 
  syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin 
  olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille 
  Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja 
  asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta  
 
   
 NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 2218/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 
 1989, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0007:0008:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0008:0012:FI:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0022:0082:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:FI:PDF
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 enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston 
 asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta  
 

 
Kansalliset enimmäismäärät  

KTMa 237/2002 eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa, 
muutos 517/2005

Näytteenottoa ja analyysimenetelmien kriteerejä koskevat säädökset 
Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, 
elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (histamiini)  
 
Komission asetus  (EY) N:o 401/2006 , annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, 
näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien 
virallista tarkastusta varten, muutos (EU) N:o 178/2010,
 

Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille aflatoksiineja koskevan EU-
lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten
 
Quidance document for sampling of  cereals for mycotoxins 

 
Komission asetus (EY) N:o 1882/2006 , annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, 
näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien 
virallista tarkastusta varten 
 

 Komission asetus (EU) N:o 252/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, 
 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, 
 dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-
 yhdisteiden pitoisuuksien virallista tarkastusta varten sekä asetuksen (EY) 
 N:o 1883/2006 kumoamisesta 

 
Ohje erikokoisten kalojen näytteenottoa varten (Quidance on sampling 
of whole fishes of different size and/or weight   
 
Ohje lähteen jäljittamiseen ja ja mahdolliset toimenpiteet dioksiinin 
enimmäismäärään yllittyessä Quidelines for the enforcement of 
provisions on dioxins in the event non-compliance with the maximum 
levels for dioxins in food 

 
Komission asetus (EY) N:o 333/2007 , annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, 
näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, 
epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta 
varten, muutos (EU) N:o 836/2011
 
Komission päätös 2002/225/EY , tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston 
direktiivin 91/492/ETY täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistamisesta simpukoissa, piikkinahkaisissa, vaippaeläimissä ja merikotiloissa 
esiintyvien tiettyjen merellisten biotoksiinien enimmäismäärien ja 
määritysmenetelmien osalta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020237
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050517
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20060101:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_070/l_07020060309fi00120034.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:052:0032:0043:FI:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-2010_fi.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-2010_fi.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_364/l_36420061220fi00250031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:084:0001:0022:FI:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling%20-whole-fish-with%20exemples-dec2006.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidelines-july_2004_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2007/l_088/l_08820070329fi00290038.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0009:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:075:0062:0064:FI:PDF


 

Muut valvontasäädökset 
Komission asetus (EY) N:o 669/2009,  annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen 
muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun 
virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta, muutokset (EU) 
N:o 212/2010 , (EU) N:o 878/2010, (EU) N:o 1099/2010, (EU) N:o 187/2011 ja (EU) 
N:o 433/2011, (EU) N:o 799/2011, (EU) N:o 294/2012

 
Komission asetus (EY) N:o 1135/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, 
Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen tiettyjen tuotteiden tuontia koskevien 
erityisten edellytysten käyttöön ottamisesta ja päätöksen 2008/798/EY kumoamisesta 
 
Komission asetus (EY) N:o 1152/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tietyistä 
kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen elintarvikkeiden tuonnissa 
aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja päätöksen 
2006/504/EY kumoamisesta, (EU) N:o 274/2012 

 
Komission asetus (EU) N:o 258/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, Intiasta 
peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenoli- ja 
dioksiinipitoisuusriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista ja päätöksen 
2008/352/EY kumoamisesta 

Komission tiedonanto pentakloorifenoleja analysoivista laboratorioista

 
Komission asetus (EY) N:o 1151/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, 
Ukrainasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn auringonkukkaöljyn tuontiin 
sovellettavista erityisehdoista mineraaliöljyn aiheuttaman saastumisriskin vuoksi ja 
päätöksen 2008/433/EY kumoamisesta  
 
Komission päätös 2008/47/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, Amerikan 
yhdysvaltojen suorittamien, vientiä edeltävien tarkastusten hyväksymisestä 
maapähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden aflatoksiinipitoisuuden osalta 

  
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2011, annettu 23 päivänä elokuuta 
 2011, Kanadan vehnälle ja vehnäjauhoille okratoksiini A -pitoisuuden osalta
 suorittamien vientiä edeltävien tarkastusten hyväksymisestä 
 
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 
 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista 
 lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa 
 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 
 kumoamisesta  
 

 

Ohjeet ja suositukset 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:115:0005:0010:FI:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:098:0007:0012:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0003:0005:FI:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0016:0023:FI:PDF


Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, 
recovery factors and the provisions of EU Food and Feed legislation. updated 01-03-
2005  

 Komission suositus (2006/794/EY) elintarvikkeissa esiintyvien dioksiinien, dioksiinin 
 kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden 
 aiheuttaman taustakuormituksen valvonnasta  
 
 Komission suositus (2011/516/EU), annettu 23 päivänä elokuuta 2011, dioksiinien, 
 furaanien ja PCB-yhdisteiden vähentämisestä rehuista ja elintarvikkeista   

Komission suositus  2006/583/EY, annettu 17 päivänä elokuuta 2006, viljassa ja 
viljatuotteissa esiintyvien Fusarium-toksiinien ehkäisemisestä ja vähentämisestä  
 
Komission suositus (2003/598/EY), annettu 11 päivänä elokuuta 2003, omenamehun 
ja muiden juomien omenamehuainesosien patuliinipitoisuuksien ehkäisemisestä ja 
vähentämisestä 

 
Komission suositus (2010/307/EU), tehty 2 päivänä kesäkuuta 2010, elintarvikkeiden 
akryyliamidipitoisuuksien seurannasta 
 
Komission suositus (2007/196/EY) elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta  
 
Komission suositus (2010/161/EU), annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010, 
perfluorattujen alkyloitujen yhdisteiden esiintymistä elintarvikkeissa koskevasta 
seurannasta 
 

 Komission suositus (2012/154/EU), annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, rehuissa ja 
 elintarvikkeissa esiintyvien torajyväalkaloidien seurannasta  

 
 

Suositukset kuluttajille 
Eviran kalan syöntisuositukset 

Komission tiedonanto: Methyl mercury in fish and fishery products 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_322/l_32220061122fi00240031.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:123:0033:0040:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2007/l_088/l_08820070329fi00560057.pdf
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